
Pieter van ’t Veer
'Je bereikt veel met bewustwording'

Waarom bent u geïnteresseerd in 
voeding? ‘Voeding is van alle mensen. We 
gebruiken het dag-in dag-uit. Ik ben gefas-
cineerd door hoe dat werkt, wat daarachter 
zit, de samenstelling van eten, de samenwer-
king tussen ons lichaam en ons voedsel en 
hoe voedingsstoffen ons helpen gezond te 
blijven. Niet alleen biomedisch en mecha-
nistisch, ik ben ook geïnteresseerd in hoe 
mensen hun voedingspatroon samenstellen. 
Vaak gebeurt dit door kortetermijneffecten 
zoals gezelligheid en gemak af te wegen te-
gen langetermijneffecten zoals overgewicht. 
We hebben tegenwoordig te maken met een 
kiezende consument en gezonde voeding kie-
zen is niet zo simpel. Ik vind het interessant 
om te laten zien hoe je op een makkelijke en 
smakelijke manier aan je gezondheid kunt 
werken, dat is een spannend proces dat de 
gedragssituatie betreft.’

Hoe bent u in de voedingssector 
terecHt gekomen? ‘Als kind wilde ik 
altijd ontwikkelingswerk gaan doen, een 
ideaalbeeld. Ik vroeg me af of al dat eten niet 
eerlijker verdeeld kon worden. Van huis uit 

was ik geboeid door alles wat groeit en bloeit 
en ben vervolgens voeding gaan studeren in 
Wageningen. Na deze studie heb ik deel ge-
nomen aan een tweejarige fellowship aan de 
Harvard Universiteit in de Verenigde Staten. 
Daar heb ik me bezig gehouden met voeding 
en kankerbestrijding. Vervolgens heb ik tien 
jaar bij het TNO in Zeist gewerkt, ik hield 
me bezig met voeding en kankerpreventie. 
In die tijd was dat een nieuw aandachtspunt 
voor de epidemiologie. Ik heb daar vooral 
patiëntcontroleonderzoek uitgevoerd. In 1994 
ben ik bij de Wageningen Universiteit gaan 
werken bij de toenmalige vakgroep Epidemi-
ologie en Gezondheidsleer. Tegenwoordig 
vormt Epidemiologie één van de leerstoelen 
van de afdeling Humane Voeding en ben ik 
hoogleraar.' 

Wat voor project zou u nog Het 
liefst Willen aanpakken? ‘Ik wil 
me als wetenschapper bezig houden met 
gezondheidsproblemen als overgewicht en 
kanker. Wat weten we van voeding en gezond-
heid? Hoe ‘hard’ is dat? Wat zijn onze fysio-
logische behoeften? Met deze kennis kun je 
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op bevolkingsniveau iets verbeteren, maar 
daar is wel wetenschappelijk onderbouwd 
beleid voor nodig. De grote vraag waar al-
lerlei commissies voor staan is: Hoe maak je 
dat beleid effectief? Ik denk dat je al heel veel 
kunt bereiken met bewustwording. Mensen 
moeten zich ervan bewust zijn dat bijvoor-
beeld iets in hun eetpatroon moet gebeuren 
als hun gewicht toeneemt met de leeftijd. Er 
moet dan iets veranderen in je leven. Begin 
november komt het Wereld Kanker Onder-
zoek Fonds met een rapport waarin staat wat 
de evidence is met betrekking tot voeding en 
kanker, en wat ons te doen staat. Ik wil mijn 
steentje bijdragen aan de wetenschappelijke 
kennis en aan de maatschappelijke proces-
sen die kunnen bijdragen aan een gezond 
voedselpatroon.
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